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REG. NR. /?~3~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom),

Mtr. nr., ejerlav, sogn: l b fl tø l b o
• ID • ve y og s gn.

(I København kvarter) -
eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, 'art. nr., ejerlav, •

sogn.

Ffetp.lagt i Fredningsn~vnet; for V:iborg' .
amtsrådskreds ,den 28,(1 195?. Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.: Otto Kiø rbo e.
(hvor sådant findes)

Akt: Skab nr.
(ødjy1d8s af dommer'uJntorn)

Købers }
K d't bopæl:r.e 10rs

Fredningsnæ\Thet for
Viborg amtsrådskreds.Stempel- og gebyrfri i

h. t. lov 140/37.
Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Vi~go Ingv.Andersen,Løvel,

UndertegnedeI der er ejer af matr. nr. l b

af Løvel by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Løve l kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses ~
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af en linie parallel med dige.t og 30 m frlJ dette,,.

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Løvel sogn,hver for.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. s1g.
Hvis ejeren ønsker at flytte sine bygninger, skal fredningen

ikke være til hinder herfor.
Løvel ,den 25.okt.. 1951.

Viggo Andersen.

Til vitterlighed:
H. Håning Andersen
sognepræst
Rødding pr. Viborg.

A. Kristiansen
provst

Låstrup pr.Skals.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannæv.nte ejendom.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 28. dec •
Otto Kiø rboe • V. Rasmus s en, S. Chr. Søndergtm'd.o

Tinglyst i retskreds nr. 78: Viborg købstad m.v.
den 18.jan. 1952,.....
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Katr.Dr. 118 0l •• teTel by og aGID.-

REG. NR. ?~3.8

Prealaet 1 PredaiJlpuuøvn.i
kreds dia 28.1.1952.

Otto IC1ørboe.

Aaaeldel"tPre4nlq-. ••'
tor l1borl .at arAdetreda •

tor Viborg aatarAd ••

D e t l a r a t 1 G a.-~---~---~-~~-~-~-~----
Undertegnede HermaD.P. 'Bust, Level, der er ejlr at _tr.nr •. ll.!,

L••• l by og 80'R, erklærer herved. at hvis åer bliver' .perg •• Al •• at
bllge eller aalg1 byggegrund på den d~l at •• tr.n~. ll~. der l1acer
melll. matr •• r. 11!. vejen til H~uriø og amtsve.j.ft, er e3er •• at .atr.
ll~ pllat1a. inden aal& eller optørlnl at bygning. at give tredD1alS-
næ'Yn.t tor V'lhorg amt lejlighed. til en torllaDd11D.1~oa placering at
bygni.ger ••~. på arealet.

Det beurke. udtrykkeligt, at etter en sådan torhaadlins II' ej 81'1.

wf ma1r.nl'. lls frit still.~ med hensyn til udstykn1nc •• , ,laeerla, at-'Ylnillger ... Y ••

Denne deklMrat10R kMD lyses på min ejendoa matr.nr. ll. Le'YIl-by og SOlD.
Pltaleberettigøt er tredn1ngSDæYnet 0l men1ihedsrådet for LøTel

SOlD. hver for sig.
Et rids vedlægges.

L • v • l, den 25.okt. 1951.
X.ra •• P. Buet.

!11 Tltterll,bedl
JI••• 1ne ADder... A.lrr1stiMnsea
••c.pr.. provst
.. 4<1181pr.Viborg. U.trup pr.Sltala.

lredlllln.8uvnet fGI' Tibetrl aatarAdekrecla .0 dta gel' foraa.
t.tiend. fredn1ngstl1bud, ••r T11 TEre at tingly •• " d•• torannevate
ej enda.

J1REDlIl'IG SlÆVIET FOR TIPORG JiMTSRJ. ~JSXRED3...c1. 28/12 1951.
otto K'iør'bo.,. V. Ras.u.seJl. S. 01'11'.5.11-

dergArd.
!iag1Y8t i retakreds ar. 78~ T1bor, t.b.tad a.v., dea

18.1.1.952.......
I o l Bl.

'. .

270CT1952
/' / /I / /, :lJ
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KtU. NK. '/4~D

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 111 Løvel by og sogn.

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, 'art. nr., ejerlav,

. so,gn.

Fremlagt i Fredningsnævnet 'for .
Viborg amtsrådskreds den 28/1 1952.
Gade og hus nr.: OttO' Kiø rboe.

(hvor sådant findes)

Akt: Skab nr.
(ødjyld8s al dommer1rontoret)

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

Anmelderens navn 'og 'bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklal'alion.
Carl Christian Pedersen,Løvel,

Undertegnede,jder er ejer af matr. nr. lif

af Løvel by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Løvel kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod vest
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af en linie parallel med kirkediget og 15m fra
det te,

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for løve l sogn, hver fol' sig
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Plantning af frugttræer er tilladt.
Løvel ,den 25.oet.. 1951.

Karl Chr. Pedersen.

Til vitterlighed:

H. Håning Andersen.
sognepræst

Rødding pr.Viborg

.A. Kristian sen
provst

LPstrup pr. Skals.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, de~ 28. december 1951:

Otto Kiø rboe. v. Rasmussen. S. Chr. Søndergård.

Tinglyst i retskreds nr. 78: Viborg købstad ID.V.
den 18.jan. 1952.
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REG. NR. //,.3 B

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom) .

Mtr. nr., ejerlav, sogn: llh løvel by og sogn •.
(i København kvarter) _.

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen,' art. nr., ejerlav,

sogn.
Fremlagt i Fredningsnævnet for
amtsrådskreds den'28!1 1952.

otto Kiørboe.

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers } b I
Kreditors • opæ:

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant flndes)

Viborg
Anmelderens ,njl'(n, qg, bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklal'alion.
Peder Nielsen~Løvel

Undertegnede/der er ejer af matr. nr. lUi

af løvel by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Løvel kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu æm- eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod vest
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af en linj e parallel med diget og 15 ID fra
dette,

•

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Løvel sogn,hver for sig.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Plantning af frugttræer er tilladt._
Løvel ,den 25.oct •.

Peder Nielsen •.
1951.

Til vitterlighed:
H. Håning, Andersen
sognepræst

Rødding pr.Viborg

A. Kristia ns en
Lås trup pr. Skals •



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom,

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 28. dec •. 19S,t .
,

Otto Kiørboe. V. Rasmussen. s. Chr. Søndergår d.

Tinglyst i re t slcreds nr. 78: Viborg købstad m.v.
den 18~j an. 1952.
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REG. NR. //'3 B

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn: lli Lø l b
(i København kvarter) ve y og sogn.

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art.· nr.,' ejerlav,

sogn.

Fremlagt i Fredningsnævnet æor
amtsrådskreds den 28/1 1952.

Gade og hus nr.: Otto Kiørboe.
(hyor sådant findes)

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers }
K d·t bopæl:re lors

Viborg
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Niels P. Kristensen, Løvel,

Undertegnede, Æter er ejer af matr. nr. lli

af Løvel by' og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Lø V el kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kmr eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod nor d
afkirkegårdsdigetogiøvrigtaf det nordlige skel af m.nr •. lli og mod syd
af en linie 10 m fra det nordlige slcel par~llel ræ d dette,

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Løvel sognltlhvt=r for sig
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

25 .okt •.Løvel , den 1951.

Niels P. Kristensen.

Til vitterlighed:

H. Håning Andersen
sognepræst

Rødding pr .Viborg

A. Kristiansen
!.åstrup
pr. Skals.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRApSKREDS ..
Viborg, den 28•. dec.

Tinglyt i retskreds nr. 78: Viborg købstad
den 18. j an • 1952.
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Akt: Sktib nr.

REG. NR. /j,3 A
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Akt: Skab nr.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01783.02

Dispensationer i perioden: 27-06-1988 - 16-06.2006



REG. HR. j? &!3 .5
Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

2 8 JUNI mS8
Naturfredningsn~~net

for Viborg Amts sydlige fredningskreds
~ Gravene 2, 8800 Viborg

Tlf. 06 62 12 28
Kontortid 9-12, lØrdag lukket

•.'

Viborg, den 27. juni 1988.
Fred.j.nr. H 2/1988.

LØvel Menighedsråd v/Ida Skousen,
Pederstrupvej 16,
8800 Viborg.-------_.------------------------
I påtegningsskrivelse af 3. juni 1988 har Viborg Stiftsøvrighed
forelagt fredningsnævnet Deres ansØgning om tilladelse til opfØ-
relse af en redskabsbygning m.v. på et areal vest for kirkegårds-
diget, hvilket areal er omfattet af fredningen af LØvel Kirkesomgivelser.
Fredningsnævnets tilladelse er derfor nødvendig efter naturfred-ningslovens § 34.

Under hensyn til byggeriets karakter og formål finder frednings-
nævnet at kunne give den efter naturfredningsloven nødvendige
tilladelse til det ansøgte.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan gives
efter bestemmelserne i naturfredningsloven, og der må tillige
indhentes tilladelse fra bygningsmyndighederne og eventuelt an-
dre myndigheder.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
på given foranledning bemærkes, at fredningen af LØvel Kirkes om-
givelser bl.a. tilsigter at sikre "udsigten til og fra kirken el-
ler kirkegården", men at der nu ses en så hØj træbevoksning om-
kring kirkegården, at fredningen, der også angår beplantning, på
dette punkt næsten er gjort illusorisk. Det skal derfor henstil-
les, at udsigten til og fra kirken - navnlig mod syd og sydvest -
snarest retableres •
Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturfredningslovens
§ 58 påklages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørs-
holm, bl.a. 'af Danmarks Naturfredningsforening og miljøministe~
ren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse
om afgørelsen, og tilladelsen kan ikke udnyttes, fØr klagefristen
er udlØbet. Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af klagemyndigheden.

Poul SØrensen .

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F. /'1 Z -3 ,Bit.



SCAl\II~ET
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævn~t

for Viborg amt "

Modta_t:.
Skov. øg Nl1t~

22 JUNI 200S

~,
I ,.,

Den 16. juni 2006 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på adr. GI. Aalborgvej 7A, Løvel,
8830 Tjele.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft,
Redsted og det kommunalvalgte medlem Jens Larsen, Dollerup.

Der foretoges:

• ·.sag nr. VaF 13/2006

Ansøgning om opførelse af bygning med graverfaciliteter på areal tilhørende Løvel Kirke, GI.
Aalborgvej 7A, Løvel, 8830 Tjele.

Der fremlagdes:

Ansøgning med bilag

For kirken mødte graver Morten von Leeuwen.
For DN, lokalkomiteen mødte Villy Mougaard.

Der foretoges besigtigelse.
Villy Mougaard havde ingen bemærkninger til projektet.
Fredningsnævnet meddelte herefter dispensation til graverbygningen som ansøgt.
Det konstateredes, at der på det kirkefredede areal vest for kirkegården er plantet en række seljerøn.
Fredningsnævnet bestemte, at træerne skal fjernes, eller allermindst kappes ned til en højde af l m,
som de fortsat skal holdes nede i.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet,

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af

SI\J,:::>-ILJ- .. 00U7-1
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klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Knud S. Lund,
fmd .

. ,,' '[~.: iS !:v:.) 18J bekræftes.
, Ip,cinmgsnævnet for Viborg amt, den

2 1 JUNI 2006
Q~M--e--
(j ~ .

http://www.nkn.dk.
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